Lublin, 30.06.2021 r.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 2
75. PZLA Mistrzostwa Polski U20 w lekkiej atletyce
Lublin, 2-4 lipca 2021 r.
1. Kierownictwo: Polski Związek Lekkiej Atletyki
2. Organizator: Miasto Lublin
3. Operator zawodów: Klub Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego Lublin, ul. Głęboka 31,
20-612 Lublin, tel./fax: 81 445-67-64, www.azs.lublin.pl
4. Termin i miejsce: 02-04 lipca 2021 r., Stadion LA MOSiR Lublin, al. J. Piłsudskiego 22, 20-407 Lublin
5. Informacje: FB: https://www.facebook.com/events/150127103770014
6. Program zawodów: wg regulaminu PZLA 2021, www.pzla.pl
7. Warunki uczestnictwa: https://pzla.pl/aktualnosci/12174-regulamin-75-pzla-mistrzostw-polski-u20
8. Zakwaterowanie i wyżywienie:


Kwaterunek w poszczególnych hotelach przedstawiony jest w oddzielny załączniku – Wykaz Hoteli



Kwaterunek w poszczególnych hotelach w od godziny 16.00



Wyżywienie: śniadania i kolacje w poszczególnych hotelach, obiady stadion lekkoatletyczny



Pobyt w poszczególne dni jest liczony od kolacji do obiadu



Doba w poszczególne dni kończy się o godzinie 12.00

Godziny posiłków:
- śniadania (wg. wytycznych w poszczególnych hotelach)
- obiady 12.30-15.30 Stadion Lekkoatletyczny – okolice startu do 300 m
- kolacje 19.00-21.00 (w poszczególnych hotelach)
9. Ważne informacje:


Parkingi przy hotelach są dodatkowo płatne.



Parking dla przyjeżdzających na stadion znajduje się przy stacji Orlen (Al. Zygmuntowskie 5) – 100 m
od wejścia na stadion



Oficjalny trening/rozruch w dn.01.07.2019 r. (czwartek) w godz. 16.00-19.00



Wejście na stadion dla zawodników, trenerów i kierowników drużyn – brama nr 2 (bliżej rzeki
Bystrzyca)



Zejście z płyty stadionu po zakończonej konkurencji tylko przez strefę mieszaną – okolice mety



Rozgrzewkowa rzutnia do pchnięcia kulą – okolice startu do 300 m



Rozgrzewkowa rzutnia do rzutu młotem, dyskiem i oszczepem – korona stadionu



Rozgrzewkowa bieżnia tartanowa, bieżnia ze sztuczna trawą, rozgrzewkowa skocznia do skoku w dal
i 3-skoku – korona stadionu



Bramka startowa – okolice startu do 100 m



Ważenie sprzętu – pomieszczenie pod trybunami

10. Kontakt:


Zakwaterowanie i wyżywienie: Jakub Czaban, tel. 660-572-949, jakub.czaban@azs.lublin.pl



Media i akredytacje: Piotr Rejmer, tel. 794-563-794, piotr.rejmer@azs.lublin.pl



Koordynator mistrzostw: Paweł Danielczuk, tel. 531-925-395, pawel.danielczuk@azs.lublin.pl



Informacje ogólne: biuro@azs.lublin.pl, tel. 81 445-67-64

11. Biuro zawodów i weryfikacja: Stadion LA MOSiR Bystrzyca Lublin, al. J. Piłsudskiego 22


01 lipca (czwartek) w godz. 15.00-20.00 (w tym weryfikacja i wydawanie pakietów startowych)



02 lipca (piątek) w godz. 08.30-11.30



03 lipca (sobota) w godz. 08.30-11.30



04 lipca (niedziela) w godz. 08.30-11.30

12. Pozostałe informacje:


Organizator zapewnia ubezpieczenie OC zawodów



Obowiązek

ubezpieczenia

NNW

zawodników

spoczywa

na

zgłaszających

(zgodnie z art. 38 obowiązującej Ustawy o sporcie z dnia 25.06.2010 r.)


Parkingi przy hotelach są dodatkowo płatne
Koordynator 75. PZLA Mistrzostw Polski U20
Paweł Danielczuk
/-/

klubach

